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Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:

Velkommen af formanden til foreningens 19. ordinære generalforsamling.
1.

Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen indstiller Swenn Poulsen, som vælges enstemmigt. Dirigenten
konstaterer at forsamlingen er rettidigt indkaldt og dermed beslutningsdygtig. Valg af referent: Bibi
Mollerup vælges.

2. Beretning fra formanden: Peter Mollerup fortæller om et år, hvor alle de faste aktiviteter har kørt
upåklageligt. Bl. a. årets messe i Øksnehallen hvor foreningen har deltaget i de seneste 15 år, som
næstformand Asta Kjærulff beretter om. Ligeledes er årets æggedag med uddeling af påskeæg et
tilbageværende arrangement som giver god respons. Cirkusforestilling med Charlie og Binalto
arrangeres også hvert år for at gøre opmærksom på kravet om at dyr skal ud af cirkus. Hvert år er
Dyrenes Venner også aktive ifm Den Internationale Hvalfangst Kommission (IWC), hvor DV tropper op i
Udenrigsministeriet sammen med de øvrige danske NGO’er. Foreningen har også fortsat det gode
samarbejde med internationale samarbejdspartnere som Ciwf.
Det helt store område foreningen har arbejdet med er det nye statslige dyrevelfærdsmærke, som DV
gerne tager æren for at have medvirket til at sætte i gang med kampagnen Forlang Frie Søer og
derefter arbejdet koncentreret og målrettet med Ministeriet og de øvrige interessenter. Peter Mollerup
gennemgik de 3 niveauer i det nye statslige mærke samt adresserede de kritikpunkter, der har været
fremført.
Spørgsmål fra medlem – hvordan kender forbrugeren forskellen på de 3 niveauer?
Peter Mollerup fortæller, at svinekød med det nye mærke er klar d. 24. maj og at Fødevareministeriet
vil iværksætte stor kampagne på alle medier i den forbindelse og Dyrenes Venner vil også iværksætte
kampagne.
Formanden fortæller om den kommende kampagne for de danske kalve. Der er fokus på de ca. 33.000
kalve, der hvert år sendes til Holland til det såkaldte sødmælksopdræt – også kaldet tremmekalve.
Samt på de danske jersey tyrekalve, der hvert år dræbes så snart de kommer til verden. Dette fordi

tyrekalve er et spildprodukt i mælkeproduktionen. Erhvervet er positivt indstillet til foreningens
kampagne, da de også er interesserede i at kalvene bliver i Danmark til opdræt og til salg.
Et andet stort problem ifm kalveopdræt er fravænningstiden. Det anses som værre psykologisk for
kalven at være sent fravænnet, men der er også fordele ved bl.a. at få ko-mælk så længe som muligt.
Formanden fortæller også om opstarten på det nye Dyreværnskorps, som efter mange års overvejelser
nu er så langt, at der er en uddannelse til Dyreværnskonsulent i gang. Det er meningen at der senere
skal oprettes et callcenter hvor man kan rapportere om dyreværnssager, som konsulenterne så skal
tage sig af.
DV har sideløbende gennem årene arbejdet på at der skal ske en større indsats fra politiets side – indtil
nu er der kommet det ud af det, at alle politikredse fremover er pålagt at afholde et årligt møde med
dyreværnsforeningerne, hvor alle spørgsmål om dyreværnssager skal tages op. Her skal
Dyreværnskonsulenterne deltage.
Samarbejdet med andre foreninger er igen i år forløbet meget tilfredsstillende: DOSO fungerer
forbilledligt og samarbejdet med Dyrenes Beskyttelse er ligeledes meget tilfredsstillende – specielt i
forbindelse med forsøgsdyrenes dag, hvor der i år vil blive uddelt den først dyrepasser-pris.
Til sidst en stor tak fra formanden - først og fremmest til medlemmerne, der støtter foreningen trofast, til
de aktive medlemmer og til bestyrelsen, der fungerer så fantastisk at alle glæder sig til møderne.
Og en meget stor tak til Swenn Poulsen, der hvert år trofast har revideret regnskabet med flid og omhu
samt været en pålidelig dirigent ved foreningens generalforsamling.
Beretningen tages til efterretning med klapsalver.
3.

Regnskab forelægges. Kassereren gennemgik regnskabet. Det blev bl.a. noteret at der på
indtægtssiden var kommet 5 kr ind på Swipp! På udgiftssiden blev der bl.a. talt om de 10.000,- kr. som
DV giver til 3R centeret (forsøgsdyr). Foreningen har en god økonomi så det kommende års aktiviteter
kan iværksættes med god samvittighed. Medlem fortæller om mulighederne for at leje billige lokaler
bl.a. i Herlev frivilligecenter og Hvidovre Værestedet. Regnskabet godkendes af generalforsamlingen
med klapsalver.

4.

Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen indstiller at kontingentet bevares på 100 kr. Dette vedtaget.

5.

Valg af bestyrelsesmedlem: Bestyrelsen indstiller Asta Kjærulff til genvalg. Asta Kjærulff valgt
Bestyrelsen indstiller Swen Poulsen til genvalg som foreningens revisor - Swenn Poulsen valgt.

6.

Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.

7.

Eventuelt. Et medlem fortæller at partiet Alternativets dyrevelfærdspolitik nu skal udarbejdes og
foreningen stiller sig til rådighed.
Herefter takkede dirigenten for den gode ro og orden og erklærede forsamlingen for afsluttet.
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